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Nyheder fra DOF København – oktober 2020 

Allerførst en venlig hilsen til alle vores fuglevenner i Hovedstadsområdet. Det er jo mærkelige 

tider, vi lever i, men heldigvis hviler vores fælles hobby på udendørsaktiviteter, så vi håber, at I har 

nydt eftersommeren og de fantastiske fugletræk, som er i fuld gang. 

Vedlagt dette nyhedsbrev er endnu et dokument med en oplistning af DOF Københavns 

foredragsrække i den tilstundende vinter. Efter deadline er der kommet endnu et arrangement til 

den 1. december. Thomas Vikstrøm m.fl. vil introducere de nye metoder til punktællingsprojektet. 

Mødet er ikke fastlagt i detaljer, men mere følger på hjemmesiden, når det hele ligger i faste 

rammer. Se mere om den gamle del af projektet her 

https://www.dof.dk/fakta-om-fugle/punkttaellingsprogrammet   

 

 

Årets generalforsamling i DOF Kbh. blev – grundet omstændighederne – flyttet fra marts til 

slutningen af august. Lige som med alle andre indendørsarrangementer efter udbruddet af Covid-

19, forgik det med skriftlig tilmelding, afspritning og afstand. 

Formanden Ingelise Aarøe redegjorde for lokalafdelingens aktiviteter i 2019. Eventuelle 

interesserede kan læse foreningens beretninger på hjemmesiden  

https://www.dofkbh.dk/lokalafdelingen/generalforsamlinger   Blandt emnerne var støtten til 

projektet omkring opsætning af mursejlerkasser i København, bekymringerne omkring 

udbygningen af naturarealerne på Amager, havvindmølleparken ude i Køge Bugt, DOF Travels 

økonomiske forhold set i lyset af coronarestriktioner, lokalafdelingens bestræbelser på at øge 

interessen for fugle og natur blandt børn, m.v. 

Bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt. Der var ingen modkandidater. Bestyrelsen har siden 

konstitueret sig, og der foreligger ingen ændringer i forhold til den hidtidige sammensætning. 

Referat for generalforsamlingen vil snarest blive lagt på hjemmesiden, hvor man også kan finde 

portrætter af de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen har deltaget i et dialogmøde med Naturstyrelsen Hovedstaden.  Mødet koncentrerede 

sig om situationen i Naturpark Amager. Der var bl.a. fokus på rævesikring i forhold til de nyanlagte 

yngleøer, hvor klyderne i år valgte at yngle på en ø, der ikke var rævesikret! Mulighederne for at 

Her er en flok stære, man kan øve sig i at 

tælle. Det flotte billede er taget af Tue Brix 

og det lille format yder det ikke fuld 

retfærdighed. 

Det nye tælleprogram lægger op til bl.a. 

spontantællinger og andre, knap så 

restriktive rammer for tællinger, som 

findes i det ”gamle” program. Det gamle 

projekt kører selvfølgelig videre. 

 

https://www.dof.dk/fakta-om-fugle/punkttaellingsprogrammet
https://www.dofkbh.dk/lokalafdelingen/generalforsamlinger
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nedbringe vegetationen på yngleøerne blev også drøftet, og Naturstyrelsen vil lave et forsøg med 

at afbrænde væksterne til vinter. I forbindelse med opvækst langs de befæstede stier, blev det 

lovet, at man ville fremme slåning af områderne. Lokalafdelingen berørte problemerne med 

teltning og drageopsætning på digekronen, som er blevet bemærket flere gange af DOF’fere. 

Naturstyrelsens opsynsmænds har ikke lagt mærke til noget sådant, men vil henvise til de officielle 

teltpladser, hvis de oplever det. 

   

Kalvebod Fælled har en række caretakere, der året igennem holder øje med fuglebestandene på 

området. Hvert år foretager caretakerne en ynglefugletælling, og i år 2020 er der både gode og 

dårlige nyheder.  

De dårlige først: Klyderne havde stort besvær med de sultne ræve, så der blev kun klækket mindst 

4 unger. Også havternerne blev ramt af prædation. Man så ingen tegn på yngel hos rørhøg og 

rørdrum. Engrylen har det også svært – ingen uger i år og kun 3 sidste år. 

Glædeligt var det derimod, at dværterne og atlingand havde ynglesucces for første gang i nyere 

tid. Stor præstekrave og viber er i fremgang og rødben er stabil med ca 50 ynglepar. 

Billedet af havørnen er taget af Tue Brix. Desværre havde ørnene i Kongelunden ikke heldet med 

sig i år. Forstyrrelsen fra de mange, der gik og løb og cyklede i nærheden af reden, blev for meget 

for August’s forældre.  

Læs om August og de andre ørne med GPS-sender her: 

https://www.dof.dk/naturbeskyttelse/arter/orne/gps-orn 

Og følg med på hjemmesiden om fuglene på Kalvebod Fælled:  

https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/           

 

 
Henvendelse vedr. dette nyhedsbrev bedes sendt til Alice Nørhede på e-mail: fuglealice@gmail.com 

https://www.dof.dk/naturbeskyttelse/arter/orne/gps-orn
https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/

